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ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L’ajuntament de Barcelona s’organitza segons una llei pròpia, la carta municipal. Un dels 

criteris essencials de la organització de la ciutat consisteix en que les funcions deliberants 

d’ordenació, programació i control han d’estar diferenciades clarament de les funcions 

executives de govern i administració. Es per això que diferencia dos nivells d’organització:  

 Polític: defineix l’estratègia per la ciutat 

 l’Executiu: s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius 

marcats. 

NIVELL POLÍTIC 

Format per regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d’ordenació, 

programació i control. El constitueixen els òrgans de govern que son: 

 Consell municipal: Òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 

41 regidors i regidores i el presideix l’alcaldessa. S’encarrega del control i fiscalització 

dels altres òrgans de govern. Es reuneix una vegada la mes de forma ordinària, si be, 

quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en regim de plenari i en règim de 

comissions. Es competència del plenari, entre d’altres, l’aprovació del programa 

d’actuació municipal i els pressupostos municipals. 

 Alcalde o alcaldessa: Presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació. 

S’encarrega d’entre altres funcions, de la direcció del govern i l’Administració 

municipal, i de convocar i presidir les sessions del plenari del Consell municipal i de la 

comissió de govern. Es responsable del nomenament dels tinents i tinentes d’alcaldia i 

els regidors i regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de 

l’Administració municipal executiva. També té atribuïda la gestió econòmica d’acord 

amb el pressupost aprovat. 

 Comissió de govern: la formen l'alcalde o alcaldessa com president, i els tinents/es 

d'alcaldia i els regidors/es nomenats per resolució de l'alcaldessa. Entre les seves 

atribucions, exerceix la iniciativa del Govern municipal mitjançant l’aprovació dels 

projectes del Reglament orgànic, les ordenances, el pressupost i el Pla d’actuació 

municipal i proposa als òrgans competents la seva aprovació. Es reuneix cada dijous.  

NIVELL EXECUTIU 

L’estructura executiva s’encarrega de dur a terme les iniciatives del Govern i el Consell 

Municipal. El màxim responsable en aquest àmbit és el o la gerent municipal, que coordina les 

àrees de gerència, així com les 10 gerències de districtes, que apropen la gestió municipal 

quotidiana als 73 barris de la ciutat. L’estructura executiva s’organitza en gerències, sota la 

direcció del o la gerent municipal, per tal de cobrir tots els àmbits de la gestió de l’Ajuntament. 
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ORGANITZACIO TERRITORIAL 

El territori barceloní es divideix en deu districtes per desconcentrar la gestió i atendre els 

ciutadans amb proximitat. La màxima representació de cada un d’ells és el Consell de Districte, 

així com el regidor o la regidora i el president o la presidenta de Districte. 

 

  

                                                                                                 

 

Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/organitzacio-territorial 
(consultar possibles actualitzacions a aquest material) 
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